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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท 
ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)    โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด คือ พนักงานของบริษัท ล็อกซเลย 
จํากัด (มหาชน) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 269 คน วิธีการสุม
ตัวอยางตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สถิติการ
ทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหสมการถดถอย 
 จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุ
อยูในชวง 26 – 30 ป วุฒิการศึกษาจบระดับช้ันปริญญาตรี สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 
10,000 – 20,000 บาท ตําแหนงพนักงานระดับ 4 – 5 และปฏิบัติงานมาแลวเปนระยะเวลา 1- 5 ป  
 จากผลการศึกษาพบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับผูกพัน 
(Engaged) โดยมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยของความผูกพันตอองคการไดแก ดานองคการ ดาน
งาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกดาน และปจจัยท่ีมีผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน ไดแก ดานองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดาน
ภาวะผูนําซ่ึงมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานดานภาพรวมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 สําหรับปจจัยลักษณะสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ ระดับรายได และระดับตําแหนงงาน 
สวนเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานในองคการไมมีอิทธิพลกับ
ระดับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study was to study employee engagement towards 
Loxley Public Company Limited. The data was taken from 269 Loxley employees by convenient 
sampling and using self-administered questionnaire. The data was analyzed by using frequency, 
percentage, mean, t-test, ANOVA and linear regression. 
 The results of the study show that most of the respondents were single female, aged 
between 26 – 30 years and graduated with Bachelor’s degree. Most respondents had salary 
between 10,000 – 20,000 baht per month, worked in position levels 4-5, and had been working 
for 1 - 5 years. 
 The results of the study show the employees’ engagement in their company. Their 
opinions on the following engagement components: company, job, human resource management 
and leadership, were at the high level. The following factors of engagement: company, human 
resource management, and leadership, affected level of employee engagement significantly at less 
than 0.05. Personal characteristic factors that had significant influence on level of engagement 
were age, salary, and position; while gender, status, education and working period did not 
significantly influence level of employee engagement.  
 


